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Hoogeveen mist de
aansluiting in Huissen
BERT DOLLEKAMP
HUISSEN/HIJKEN Terwijl Hijken DTC
laagvlieger Amsterdam onder de
voet liep, ging MTB Hoogeveen
zonder de in het OV netwerk gestrande Maikel Palmans strijdend
ten onder bij titelverdediger Huissen.

Twaalf jaar geleden bezorgde de toen
18-jarige Maikel Palmans Hijken DTC
een fortuinlijke 11-9 overwinning in
Huissen, toen tegenstander Alexander Baljakin bij het berekenen van de
winnende variant peinzend door de
vlag ging. Afgelopen zaterdag werd
de inmiddels voor Hoogeveen uitkomende oudste der Palmans Brothers
zelf door de klok geveld, toen hij na
het missen van enkele OV aansluitingen vanuit zijn woonplaats Leuven onderweg naar Huissen strandde in Maastricht.
Met een man minder beet Hoogeveen desondanks fel van zich af. Nadat Mister Huissen Geert van Aalten
zich had losgewurmd uit de omarming van Natalia Sadowska, joeg
Klaas-Jan Leijenaar met een fantastische damcombinatie plus naslag
Joost Hendriksen over de kling (3-3).
Het pleit leek beslecht, toen Maarten Wichgers bij zijn vlucht naar voren werd ingerekend door Alexander
Baljakin en Antoine Koster inventief
verweer tegen Johan Krajenbrink
vergat te voltooien met een subtiele
hangzet. Hoogveen weigerde echter
de handdoek te werpen. Na benauwde remises van Rick Hakvoort en Michel Stempher bleef Zainal Palmans
moeiteloos overeind tegen Huissen
crack Gérard Jansen, waarna uitblinker Nick Waterink over de rug van invaller Joosten de spanning terugbracht.
Bijna wist Joël Palmans de familie-

Maikel Palmans.
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Drie mastodonten
van naam
voltooiden
de klus
eer te redden door Jos Stokkel te
smoren in diens half-klassieke broddelwerk, maar de Huissenaar vond
op het nippertje de nooduitgang:
11-9.
Laagvlieger Amsterdam was met
knikkende knieën naar Hijken afgereisd in het besef dat hun clubnaam
020 voor de Drenten tevens als doelstelling fungeert. Die schande bleef
de Mokumers bespaard door kranig
verzet van onder meer de ex- Groningers Rob Geurtsen en Johan Capelle, die het koningskoppel Roel
Boomstra en Wouter Sipma een punt
ontfutselden. Zes Hijkenaren poetsten de eigen score wel op. Wouter

Wolff zegevierde in een naar eigen
zeggen ‘gigantische meuk’, Jacob Okken tankte vertrouwen met een modelzege en Jan Ekke de Vries toonde
Roep Bhawanibhiek, dat diens recente WK deelname op een ernstige
weeffout in de reglementen berust.
Drie mastodonten van naam voltooiden de klus. Hans Jansen was dit
keer ook voor gewone stervelingen
te volgen en bekroonde een stijlvol
optreden met een heuse stereodam.
Harm Wiersma trof voor het derde
jaar op rij Peter van Heun. Deze had
geleerd van de slagzet uit 2015 en het
schijnoffer uit 2016, maar kon desondanks opnieuw zijn schijven inleveren bij de oud-wereldkampioen.
De dagprijs was voor Auke Scholma,
die collega-grootmeester Johan Bastiaannet uit diens comfortzone lokte. Vanuit rustig klassiek vaarwater
werd de eindspelexpert meegetrokken in een woeste stroomversnelling
en kapseisde na welgeteld 38 zetten:
16-4.

